
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-нідприємців та громадських формувань

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНДУСТРІЯ"

Ідентифікаційний код юридичної особи:
01349644

М ісцезнаходж ення ю ридичної особи:
Україна, 14001, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ 
ІНДУСТРІАЛЬНА, будинок 11

Дат а та номер запису в Єдиному держ авному реєст рі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань:
11.11.2020, 1000641070036000234

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мают ь право вчиняти юридичні д ії від імені юридичної 
особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність обмежень щодо 
представництва від імені юридичної особи:
ТИМОШЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 10.11.2020 - керівник

Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії м іж  Єдиним держ авним реєстром  
юридичних осіб, фізичних осіб  -  підприємців та громадських формувань та інформаційними  
системами держ авних органів:
30.03.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880

04.03.1996, 5417, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
ЧЕРНІГІВСЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІГІВ), 43143966, (дані про взяття на облік як 
платника податків)

01.01.1991, 0117/25264, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, ЧЕРНІГІВСЬКА ДПІ (М.ЧЕРНІГІВ), 43143966, 49, (дані про взяття 
на облік як платника єдиного внеску)

Види економічної діяльності:
23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва (основний);
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей;
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання;
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі 
комп'ютери;



77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і. 
у - ;
4 6.77 Оптова торгівля відходами та брухтом;
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
4 9.20 Вантажний залізничний транспорт;
49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
4 9.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду);
52.24 Транспортне оброблення вантажів;
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна;
71.20 Технічні випробування та дослідження;
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних 
засобів;
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів;
35.12 Передача електроенергії;
35.13 Розподілення електроенергії

Назви органів управління ю ридичної особи:
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Запис про перебування ю ридичної особи в процесі припинення:
Відомості відсутні

Вид уст ановчого документа:
Відомості відсутні

Інформація для здійснення зв'язку:
+ 38 (046)-265-38-00, ВІ0КОУАЬБКА.СОМ

Номер, дата та час формування виписки:
116887344021, 12.11.2020 09:10:53

Управління адміністративних послуг Ч ернігівської 
м іської ради


